Belasting op tweede verblijven.

Artikel 1.

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse
gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.

Artikel 2.

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan
degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven
is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen,
bungalows,
appartementen,
grote
of
kleine
weekendhuizen
of
buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden,
met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit.
- de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste zes
maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid
aangewend te worden.
- de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd
dat zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar
niet als tweede verblijf werden aangewend.
- de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd
dat de eigenaar in een rusthuis verblijft en er ingeschreven is.
-de leegstaande woongelegenheden die op regelmatige basis aangewend
worden voor de opvang van personen met een handicap.
Als bewijzen gelden:
- Regelmatige basis: dient bewezen te worden d.m.v. een kopie van de
energiefaktuur die het verbruik tijdens het aan het belastingjaar
voorafgaande kalenderjaar aantoont.
- Handicap : een handicap van minstens 66% (of gelijkgesteld) te bewijzen
d.m.v. een attest afgeleverd door het Ministerie van Sociale voorzorg. Dit
bewijs is enkel geldig zolang de erop aangeduide periode van
ongeschiktheid niet verstreken is.

Artikel 3.

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd
door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.
Zijn belastingplichtigheid geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd
wordt of wanneer het tijdelijk niet gebruikt wordt.

Artikel 4.

De belasting wordt vastgesteld op € 1000,00 per tweede verblijf.

Artikel 5.

De belastingplichtige is ertoe gehouden jaarlijks het aangifteformulier in te
dienen bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 1 maand na
ontvangst van dit formulier. Dit formulier wordt vastgesteld door het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 6.

Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting,
betekent het College van Burgemeester en Schepenen aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig
worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1
januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of
met de bedoeling schade te betrokkenen.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk
aan de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 7.

Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde
onderwerp op.

